
13/04/22 RESUM MSE Places estabilització 2022

El primer que ha explicat Conselleria són els canvis que introdueix en la
proposta de l’acord pel qual s’aprova l’oferta pública corresponent a la taxa
d’estabilitat.

Canvis:
1. En el títol han afegit “a la taxa d’estabilitat del personal”, de manera

que el títol queda: “Proposta d’acord pel qual s’aprova l’oferta pública
d’ocupació per l’any 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat del
personal funcionari…”

2. En un principi havien fet el recompte de places: primer, calculant les
places de la disposició 6 (anterior 2016, concurs mèrits); després, les
de l’article 2 (concurs-oposició) i per últim, les de la disposició 8
(concurs mèrits).
Ara faran el càlcul de manera diferent: primer recompte de la D6,
després D8 i per acabar article 2.
En què es tradueix això? Segons la Conselleria…es guanyen places
per concurs. Implica que el resultat final seria el següent:

TOTAL PLACES: 2.646
Cos de mestres: 702
Altres cossos:1.944
Mallorca: 1.838
Menorca: 228
Eivissa: 531
Formentera: 49

Cos de mestres: 702
Mallorca: 480
Menorca: 44
Eivissa: 168
Formentera: 10

Altres cossos: 1.944
Mallorca:1.358
Menorca: 184
Eivissa: 363
Formentera: 39



De les 2.646 places quedaran de les Disposicions 6 i 8, 2554. I de l’article 2,
92 places.

En el Cos de mestres de les 702, 698 surtiran de les disposicions 6 i 8, i
només 4 de l’article 2.

En els altres cossos, de les 1.944 la distribució seria la següent: de la
Disposició 6 i 8, un total de 1.856, i article 2, 88 places.

3. En el punt 2: s’ha de reservar una quota no inferior del 7% de les
places vacant,s si escau, per ser cobertes entre persones amb
discapacitat.

4. En el punt 3 es fa referència a un annex que s’elimina perquè no
existeix.

5. A la pàg.3 s’afegeix, en el darrer paràgraf: “i aquelles places anteriors
al 2016 corresponent a la disposició 8” .

Després de la rectificació, la Conselleria ha argumentat que no es poden
desglossar ara mateix aquests números pel problema que ells veuen amb les places
de discapacitat, les places d’àmbits (secundària), equips directius i oposicions.
Segons Conselleria les quotes poden variar fins dia 1 de setembre.

La VOTACIÓ ha comptat amb el suport de l’STEI, ANPE i UOB que han votat a
favor; en canvi, ALTERNATIVA, UGT i CCOO ens hem ABSTINGUT.

Des de CCOO no hem donat suport a aquesta proposta per els següents motius:
- ens havien informat que el nombre de places sortirien per juny i el desglose

per especialitats en desembre, raó per la qual no entenem les presses per
aprovar les xifres. Hi ha temps més que de sobra per fer-ho compartint
aquesta gran responsabilitat amb els representants dels docents. Així com
tenim constància que s’està fent a Galícia, Castilla La Mancha i la Rioja, on
els companys de CCOO estan negociant amb les respectives administracions
autonòmiques en aquest sentit a partir del detall de nombre de places i
especialitats.

- Hem de tenir present que per tenir clar el detall final de places (núm. i
especialitat) i en quin procediment convocar-les, cal revisar les
característiques de les places ofertades a interins una per una any rere any, i
no aspectes com els que argumenta la Conselleria (places de discapacitat,
àmbits,...).

Aquesta responsabilitat, com no pot ser d’altra manera, ha de recaure en
l’administració i en els representants legals dels docents.


